Elan IR3, Black, EU/UK
154117
SRP 99,99 €

99,99 €

Luister naar duizenden radiozenders van over de hele
wereld met de internetradio of speel uw favoriete
afspeellijsten af via Spotify Connect met de handige,
draagbare Elan IR3. Beschikbaar in diverse moderne
uitvoeringen, dus toepasbaar in elke kamer.

Kleur

Stijl

EU/UK VERSION

PRODUCT DETAILS
De Elan IR3 is de modern gestileerde draagbare internetradio met Spotify Connect voor thuis. Stem af op
radiozenders van over de hele wereld of speel uw eigen afspeellijsten af zonder onderbrekingen. Dankzij het heldere
kleurendisplay en de intuïtieve knoppen is de bediening van de Elan IR3 kinderspel. Doordat de Elan IR3 gevoed
wordt via het lichtnet of door 4 AA-batterijen is hij ook te gebruiken als draagbare radio en dus ideaal om muziek mee
te nemen van de ene naar de andere kamer of zelfs naar de tuin. Beschikbaar in een stijlvol hoogglans witte of
hoogglans zwarte uitvoering is de Elan IR3 een schoonheid in elke ruimte.
Radio van over de hele wereld
Stem af op meer dan 25.000 internetradiostations van over de hele wereld. Zoek gemakkelijk op genre, land of naam,
er is altijd iets te vinden met uw voorkeur.
Allerlei verbindingen
Met Spotify Connect beheert u uw complete Spotify-muziekbibliotheek. Gebruik de Spotify-app op uw smartphone als
afstandsbediening voor het regelen van het volume, het overslaan van nummers of het afspelen van iets nieuws.
Spotify Connect maakt een directe verbinding tussen uw Elan IR3 en Spotify, zodat u met uw telefoon kunt bellen,
video's bekijken of zelfs buiten het Wi-Fi-bereik kunt gaan zonder dat uw muziek wordt onderbroken.
Prachtig klinkend geluid
Voor zo'n klein en compact formaat staat de Elan IR3 zijn mannetje als het aankomt op het geluid. Met zijn krachtige 4
W-luidspreker, digitale versterker en instelbare hoge en lage toonregeling garandeert de Elan IR3 een rijk en krachtig
geluid.
Eenvoudig en gemakkelijk in het gebruik
Met het 2,8” TFT-kleurendisplay en de simpele afstemknop is de Elan IR3 snel en simpel te bedienen, zodat u zonder
gedoe naar de muziek of het radiostation kunt gaan die u wilt horen.
Draagbaar thuis
De compacte en lichtgewicht Elan IR3 is perfect voor gebruik in en om het huis. Doordat de Elan IR3 naar keuze
gevoed wordt vanuit het lichtnet of door 4 AA-batterijen en de extra functies zoals wekkers, slaaptimer en
keukenwekker, voelt hij zich thuis in elke kamer.
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En nog veel meer…
De Elan IR3 is rijk voorzien van extra functies, zoals een Aux-ingang voor het afspelen van uw eigen muziek en een
hoofdtelefoonuitgang om ongestoord naar de muziek te luisteren. Ook zijn er 12 voorkeuzestation met 4 sneltoetsen
beschikbaar, waardoor het vinden van uw favoriete stations een fluitje van een cent is.
Wat zit er in de doos?
•
•
•
•
•

Elan IR3
Stroomadapter
Gebruikershandleiding
Veiligheidsinformatieblad
Garantiekaart

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454541170

Fabrieksnummer:

154117

Productgewicht:

0.7 kilograms

energiebeheer
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

6

Output Current:

500

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

75.29% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

Not applicable

No-load power consumption

0.06W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0600500-AM

Afmetingen en Gewicht
Product Weight:

0.7

Packsize Height:

16.5

Packsize Width:

31

Packsize Length:

9.5
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